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ΐιΛΛαοα 
30 Ιουνίου 2013 Κυριακάτικη m . 

Η κατάρρευση της δηµόσιας υγείας 

φ Ελλείψεις προσωπικού 20% - 30% 

Στο δρόµο προς κινητικότητα 1.200 εργαζόµενοι του ΕΣΥ 
βθβε*· -,'· '--"ii· .·¦"¦' ^1 

Αύξηση συµµετοχής φαρµάκων από 12,71% σε 24,17% (διπλασιασµός σε ένα χρόνο) 

φ Νέα περικοπή φαρµάκων το 2014, ύψους 500 εκατ. ευρώ 

φ Στο 27% οι άνεργοι ανασφάλιστοι 

fff Νέο λουκέτο σε 13 νοσοκοµεία και µείωση δαπανών κατά 300 εκατ. ευρώ 
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TO ΦΑΡΜΑΚΟ 

δεν ειναι 

Ελλείψεις βασικών ειδών σε όλα τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ 

Ο Αδωνις κρατάει... νυστέρι 
Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΟΥΜΙΑ∆ΟΥ 

s * ερικοπές, λουκέτα, 
απολύσεις! Σ' αυτό 

1 το τρίπτυχο φαίνεται 
ότι θα εστιάσει 

και n νέα ηγεσία του 
eSsi A* υπουργείου Υγείας 

και ιδίως ο υπουργός που όλο το 
προηγούµενο διάστηµα εξέφραζε 
µε πάθος φίλα προσκείµενες προς 
το Μνηµόνιο απόψεις. 

Η άφιξη του Αδώνιδος Γεωργιά-. 
δη στο υπουργείο Υγείας σηµατοδοτεί 

ακριβώς αυτό: ότι n κυβέρνηση 
δεν θα δείξει κανένα έλεος για 

τους ασθενείς το επόµενο διάστηµα 
προκειµένου να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις της τρόικας. Και εδώ µιλάµε 

για απαιτήσεις που πρέπει να 
υλοποιηθούν σε χρόνο ρεκόρ και 
φυσικά εν µέσω θέρους. 

Η αποδόµηση του δηµόσιου συστήµατος 
υγείας συνεχίζεται µε αµείωτη 

ένταση. Και πρέπει να αναλογιστεί 
κανείς ότι n κατάσταση 

του τοµέα της Υγείας είναι ήδη 
τραγική, καθώς τα νοσοκοµεία υπολειτουργούν 

χωρίς υλικά και 
προσωπικό. Οι ασθενείς πληρώνουν 

όλο και περισσότερα ano την 
τσέπη τους για νοσηλείες και φάρµακα, 

ενώ οι εργαζόµενοι ζουν και 
εργάζονται µε τη δαµόκλειο σπάθη 
της απόλυσης πάνω από το κεφάλι 

τους. 

Ακόµα λιγότεροι 
Και βέβαια, τα χειρότερα έρχονται. 

Η νέα ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας προτίθεται να βάλει σε καθεστώς 

κινητικότητας τουλάχιστον 
1.200 εργαζοµένους, οι οποίοι είναι 

σαφές ότι θα έχουν αβέβαιο εργασιακό 
µέλλον καθώς το mo πιθανό 

είναι να απολυθούν, εάν µέσα 

Η ανάληψη καθηκόντων στο υπουργείο Υγείας 
από τον κ. Γεωργιάδη σηµατοδοτεί την 
ολοκλήρωση της µνηµονιακής σφαγής σε ΕΣΥ 
και ΕΟΠΥΥ σε χρόνο-ρεκόρ και µάλιστα εν µέσω 
θέρους. Λιγότερα κονδύλια, λιγότερο προσωπικό, 
λιγότερα νοσοκοµεία, περισσότερα βάρπ 
σε ασθενείς και ασφαλισµένους... 

σε ένα χρόνο δεν βρεθεί άλλη θέση 
για εκείνους στο ∆ηµόσιο. To αξιοπερίεργο 

εδώ είναι ότι όλα αυτά 
συµβαίνουν ή πρόκειται να συµβούν 

παρά το γεγονός ότι τα δηµόσια 
νοσοκοµεία παρουσιάζουν ελλείψεις 

προσωπικού -ιδιαιτέρως 
νοσηλευτικού και βοηθητικού-, από 

20% έως και 30%. 
Και όσα νοσοκοµεία αποµείνουν 

-γιατί n κυβέρνηση αναµένεται 
να βάλει λουκέτο τουλάχιστον 

σε 13 σε όλη τη χώρα και µάλιστα 
άµεσα- πρέπει να λειτουργούν 
µε ακόµη λιγότερα κονδύλια. 

Τα υπάρχοντα και ψαλιδισµένα 
πρόκειται να περιορισθούν ακόµη 

περισσότερο, κατά 300 εκατ. 
ευρώ, ώστε να µειωθούν οι συνολικές 

δαπάνες τους. 
∆εν είναι τυχαίο εξάλλου ότι σε 

πολλά νοσοκοµεία δεν µπορούν 
mo ούτε τα προγραµµατισµένα 
χειρουργεία να γίνουν καλά καλά, 
αφού υλικά δεν υπάρχουν (οι διοικητές 

δεν προβαίνουν σε παραγγελίες 
µέχρι να αποσαφηνιστεί 

πλήρως n οικονοµική κατάσταση) 
ενώ και το προσωπικό δεν επαρκεί 

για να καλύψει εφηµερίες και 
βάρδιες. 

Από την τσέπη µας 
Από την άλλη, οι ασθενείς θα 

ζήσουν το επόµενο διάστηµα ακόµη 
mo µαύρες µέρες. Ηδη πληρώνουν 

διπλά τα φάρµακά τους τον 
τελευταίο χρόνο. Με βάση τα στοιχεία 

του ΕΟΠΥΥ που παρουσιάσθηκαν 
επίσηµα σε ηµερίδα για 

την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 
οι συµµετοχές των ασθενών 

για την αγορά φαρµάκων το 2012 
ήταν 12,71%, ενώ σήµερα έχουν 
πια διπλασιασθεί και αγγίζουν 
σχεδόν το 24,17%. 

Και σε λίγους µήνες οι συνθήκες 
αναµένεται να γίνουν χειρότερες, 
καθώς n νέα ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας θα κόψει άλλα. 500 εκατ. 
ευρώ από τη δαπάνη των φαρµάκων 

του ΕΟΠΥΥ (για το 2014). Την 
εξέλιξη αυτή ενισχύει και n διαπίστωση 

µαύρης τρύπας άνω των 2 
δισ. ευρώ στον οργανισµό. Και το 
ρητορικό ερώτηµα ποιος θα κληθεί 
και πάλι να πληρώσει το... «µάρµαρο» 

έχει αυτονόητη απάντηση: Και 
πάλι οι ασθενείς, φυσικά. 

Ετσι, µε βάση τους σχεδιασµούς 
και τις απαιτήσεις της τρόικας, όλες 

οι παροχές του ΕΟΠΥΥ προς 
τους περίπου 10 εκατ. ασφαλισµένους 

θα πάρουν κι άλλο την κατιούσα. 
Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα 

γίνονται µε το σταγονόµετρο, καθώς 
θα µπει πλαφόν εντός των ηµερών, 

µε το επιχείρηµα ότι δεν 
χρειάζονται όλες οι ασθένειες µαγνητικές 

και ακτινογραφίες! 

Νέο ψαλίδισµα 
Αντίστοιχο ψαλίδισµα θα υποστούν 

και άλλες παροχές, όπως νοσηλείες 
στον ιδιωτικό τοµέα αλλά 

και φυσικοθεραπείες, ώστε το ποσόν 
των 100 εκατ. ευρώ να µειωθεί 

τουλάχιστον κατά 20 εκατ. ευρώ από 
τις συνεδρίες. 

Οµως το νέο επιτελείο του υπουργείου 
Υγείας µελετά πλέον 

κάθε σηµείο του κανονισµού παροχών 
του ΕΟΠΥΥ, για να διαπιστώσει 

πού µπορεί να πέσει και νέο 
τσεκούρι. 

Και για να χρυσώσει το χάπι, n 
κυβέρνηση θα δώσει σε 50.000 ανασφάλιστους 

δωρεάν φάρµακα. 
Τώρα τι θα κάνουν οι υπόλοιποι ανασφάλιστοι 

και άνεργοι, που αγγίζουν 
πλέον το 27%, προφανώς δεν 

αφορά την κυβέρνηση... 
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